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ِحيِمِ ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
 ِبْسِم الل

فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ومن كانت هجرته 

 هاجر إليِهإلى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলের সস্তুক্তির জন্য ক্তহজরত করলব্, তার ক্তহজরত 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলের সস্তুক্তির জন্যই গণ্য হলব্’। (সক্তহহ ব্ুখারী-১) 

ক্তিয় ভাইলয়রা!  

আল্লাহ রাব্বুে আোমীন্ অন্ুগ্রহ কলর আমালেরলক আল্লাহর রাস্তায় যব্র হওয়ার 

তাওক্তিক ক্তেলয়লেন্। এই রাস্তায় যেসব্ ব্ুক্তন্য়াক্তে ক্তব্ষলয় েক্ষ্য রাখা জরুরী তার 

একক্তি হলে; ক্তন্য়লতর ক্তব্শুদ্ধতা।  

িলতযক আমলের মলযযই ক্তন্য়লতর ক্তব্শুদ্ধতা জরুরী। িলতযক আমে, ো করা হলব্, 

তা একমাত্র আল্লাহ তায়াোর সন্তুক্তির জন্যই করা হলব্। আল্লাহ তায়াো ব্যতীত 

অন্য কালরা সন্তুক্তি উলেশ্য থাকলব্ ন্া। আল্লাহ োড়া অন্য কালরা সন্তুক্তির জন্য 

আমে করালক ‘ক্তরয়া’ ব্ো হয়। আর এিালক রাসুে রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়া সাল্লাম ‘ক্তশ্রলক খক্তি’ ব্া ‘যগাপন্ ক্তশ্রক’ ব্লে অক্তভক্তহত কলরলেন্। সুতরাাং 

আমালের যকালন্া আমে যেন্ ক্তরয়া তথা যোক যেখালন্ার উলেলশ্য ন্া হয়।  

আব্ু মূসা আশ্আরী রাক্তেয়াল্লাহু আন্হু ব্লেন্, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়া সাল্লালমর ক্তন্কি এলস ব্েলো: “লহ আল্লাহর রাসূে! এক 

ব্যক্তি সুন্াম-সুখযাক্ততর জন্য ক্তজহাে করলে, এক ব্যক্তি যোক যেখালন্ার জন্য 

ক্তজহাে করলে, আর এক ব্যক্তি গক্তণ্মলতর জন্য ক্তজহাে করলে। যতা যকান্ ব্যক্তি 

আল্লাহর রাস্তায় আলে”?  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম িলতযলকর ব্যাপালর পৃথক মন্তব্য ন্া 

কলর, একব্ালকয ব্েলেন্; “যে ব্যক্তি আল্লাহর কাক্তেমা সুউচ্চ করার জন্য ক্তজহাে 

কলর যসই আল্লাহর রাস্তায় আলে”।  
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তাই ক্তন্য়ত সহীহ হওয়া এব্াং ক্তন্য়ত খালেস হওয়া জরুরী। যে ব্যক্তি আল্লাহর 

কাক্তেমা ব্ুেন্দ করার জন্য েড়াই করলব্, যস আল্লাহর পলথ থাকলব্। এোড়া যে 

ব্যক্তি অন্য যকালন্া উলেলশ্য েুদ্ধ কলর, যসিা োই যহাক ন্া যকন্, যস শ্য়তালন্র 

রাস্তায় আলে, যস তাগুলতর পলথ আলে।  

আল্লাহ সুব্হান্াহু ওয়া তায়াো ব্লেন্- 

وِت 
ُ
اغ

َّ
 ِفي َسِبيِل الط

َ
ون

ُ
اِتل

َ
ُروا ُيق

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ِه ۖ َوال

َّ
 ِفي َسِبيِل الل

َ
ون

ُ
اِتل

َ
وا ُيق

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ال

ِ
 
ِعيف

َ
 ض

َ
ان

َ
اِن ك

َ
ْيط

َّ
 الش

َ
ْيد

َ
اِن ۖ ِإنَّ ك

َ
ْيط

َّ
ْوِلَياَء الش

َ
وا أ

ُ
اِتل

َ
ق

َ
 .اف

“োরা ঈমান্োর, তারা েড়াই কলর আল্লাহর রাস্তায়। পক্ষ্ান্তলর োরা কাক্তির, তারা 

েড়াই কলর শ্য়তালন্র পলক্ষ্। সুতরাাং যতামরা ক্তজহাে করলত থাক শ্য়তালন্র 

পক্ষ্ােম্বন্কারীলের ক্তব্রুলদ্ধ, ক্তন্শ্চয় শ্য়তালন্র চক্রান্ত ব্ড়ই েুব্বে।” (সূরা আন্-

ক্তন্সা ৪:৭৬) 

আল্লাহ তায়াো েুক্তি পথ ক্তচক্তিত কলর ক্তেলয়লেন্। একক্তি হলো ঈমান্োরলের পথ, 

অন্যক্তি হলো কাক্তিরলের পথ। ঈমান্োরগণ্ ক্তজহাে কলর আল্লাহলক সন্তুি করার 

জন্য এব্াং আল্লাহর কাক্তেমালক ব্ুেন্দ করার জন্য। 

িক্ততক্তি আমলের যক্ষ্লত্রই – ‘ক্তন্য়লতর ক্তব্শুদ্ধতা’ একক্তি যমৌক্তেক শ্তব। এই কারলণ্ 

অক্তযকাাংশ্ মুহাক্তেক্তসলন্ যকরাম এই হাক্তেসলক ক্তকতালব্র শুরুলত এলন্লেন্ এব্াং 

ব্যাখযাকারীগণ্ এর উলেশ্য ও কারণ্ এিাই ব্েলেন্ যে, পরব্তবী হাক্তেসগুলোলত 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়া সাল্লালমর পক্ষ্ যথলক যেসব্ ক্তন্লেবশ্ন্া আসলব্, 

আমলের ক্তেক যথলক যেসব্ ক্তব্ষয় রলয়লে এব্াং আহকালমর ক্তেক যথলক যেসব্ ক্তব্ষয় 

রলয়লে; সব্গুলোর ব্ুক্তন্য়াে এই হাক্তেলসর উপর ক্তন্ভবরশ্ীে। সব্গুলো তখক্তন্ কব্ুে 

হলব্ েখন্ মান্ুলষর ক্তন্য়ত ক্তব্শুদ্ধ হলব্। ক্তকন্তু েক্তে ক্তন্য়ত শুদ্ধ ন্া হয় তলব্ মান্ুষ েত 

ব্ড় আমেই করুক ন্া যকন্, েত ভালো আমেই করুক ন্া যকন্ - যসিা খড়কুলিা 

হলয় োলব্। যসক্তি আল্লাহ তায়াোর েরব্ালর কব্ুক্তেয়যাত পালব্ ন্া।  
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আব্ু হুরায়রা রাক্তেয়াল্লাহু আন্হুর ব্যাপালর ব্ক্তণ্বত আলে যে, ক্ততক্তন্ একক্তি হাক্তেস 

ব্েলত ক্তগলয় ক্ততন্ ক্ততন্ব্ার হুশ্ হাক্তরলয় যিলেক্তেলেন্। আর ঐ িক্তসদ্ধ হাক্তেসক্তিলত 

ব্ো আলে যে, ‘জাহান্নালম িথম োলেরলক যিো হলব্ তালের মলযয োন্শ্ীে, 

আলেম এব্াং শ্ক্তহেও থাকলব্’।  

এই হাক্তেস ব্ণ্বন্া করলত ক্তগলয়, ক্ততক্তন্ ক্ততন্ব্ার যব্হুশ্ হলয় আব্ার ক্ততন্ব্ার জ্ঞান্ 

ক্তিলর যপলয়লেন্। আসলে এক্তি অলন্ক কক্তিন্ কথা। আমালের কালে এই কথাগুলো 

েতিা হােকা মলন্ হয়, েতিা গুরুত্বহীন্ মলন্ হয় এব্াং ব্ারব্ার যশ্ান্ার কারলণ্ 

েতিা সহজ মলন্ হয়, এিা আসলে ততিা সহজ কথা ন্য়। এক্তি অলন্ক গুরুত্বপূণ্ব 

কথা।  

শ্ক্তহে োড়া অন্য োরা আলে যেমন্; আলেম - ক্তেক্তন্ তার ইেম অন্ুোয়ী আমে 

কলরন্ ন্া, োন্শ্ীে ক্তেক্তন্ সুন্াম-সুখযাক্ততর জন্য োন্ কলরন্, তালের জন্য একিা 

সুলোগ আলে। তালের ক্তেলে হয়লতাব্া এক সময় আল্লাহর ভয় ততক্তর হলব্, আর 

তারা ক্তন্লজলের ইেম অন্ুোয়ী আমে করা শুরু করলব্ ব্া আল্লাহর জন্য োন্ করা 

শুরু করলব্। ক্তকন্তু শ্াহাোত এমন্ ক্তব্ষয় োর সুলোগ একব্ারই পাওয়া োয়। এজন্য 

শুরুলতই ক্তন্লজর ক্তন্য়ত ও আমলের মুহাসাব্া যন্য়া খুব্ জরুরী। কখন্ শ্াহাোলতর 

য াষণ্া চলে আলস আমালের কালরারই এই ক্তব্ষলয় জান্া যন্ই।  

আমালের কত সাথী ও আকাব্ীর ক্তেলেন্, োরা আমালের সালথ উিাব্সা করলতন্, 

অথচ আজ তারা আমালের মালে যন্ই। যতা কখন্ শ্াহাোলতর য াষণ্া আসলব্ তা 

মান্ুলষর জান্া যন্ই। তাই এর আলগই ক্তন্লজর আমলের মুহাসাব্া ও ক্তন্লজর 

ক্তন্য়লতর মুহাসাব্া করা জরুরী।  

েক্তে আমরা ক্তন্য়লতর মুহাসাব্া ন্া কক্তর এব্াং আল্লাহ ন্া করুন্ েক্তে ক্তন্য়লতর মলযয 

ন্ূন্যতম সমসযা যথলক োয় ব্া সামান্য পক্তরমাণ্ও ক্তব্চুযক্তত চলে আলস - তাহলে এসব্ 

ো করা হলে, এই সমস্ত কুরব্ান্ী ো করা হলে, সব্ ক্তব্ন্ি হলয় োলব্। 

আমালের উস্তােগণ্ (আল্লাহ তালের ইেম ও আমলে ব্রকত োন্ করুন্) এই 

হাক্তেস পড়ালন্ার পূলব্ব োত্রলের সামলন্ এিা ব্েলতন্ যে, আলগর ক্তেলন্র োত্রলের 
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তুেন্ায়, ব্তবমান্ তালেব্ুে ইেমলের ক্তন্য়তলক ক্তব্শুদ্ধ করা আল্লাহ তায়াো সহজ 

কলর ক্তেলয়লেন্। যকন্ন্া ক্তপেলন্র ক্তেলক েৃক্তি ক্তেলে যেখা োয় যে, যস সমলয় কাক্তজর 

আোেত কালয়ম হলে, তা আক্তেমলের সালথ সম্পৃি ক্তেলো। শুযু কাক্তজ ন্য় ব্রাং 

উপর যথলক ক্তন্লচ সকে আোেত যসিা সুিীম যকািব যহাক ব্া জজ যকািব োই যহাক 

ন্া যকন্ – আক্তেমলের সালথ সম্পৃি ক্তেলো।  

অথবাৎ উপর যথলক ক্তন্লচ েুক্তন্য়াক্তব্ েত ক্তব্ষয় ক্তেলো সব্গুলো ক্তব্ষয় আলেম, িক্তকহ 

ও মুিক্ততয়ালন্ যকরালমর সালথ সম্পৃি ক্তেলো। যে েত ব্ড় আলেম হলতা, োর দ্বীক্তন্ 

ইেম েত যব্ক্তশ্ হলতা, ক্ততক্তন্ তত ব্ড় পে যপলতন্। 

যতা ঐ সমলয় ক্তেক্তন্ ইেম হাক্তসে করলতন্, এই সম্ভাব্ন্া যব্ক্তশ্ ক্তেলো যে ক্তন্য়লতর 

মালে এই কথা চলে আসলব্ যে, আক্তম এই জন্য পড়ালেখা করক্তে োলত আক্তম 

অমুক এোকার কাক্তজ হলত পাক্তর। অথব্া এজন্য ইেম অজবন্ করক্তে, োলত আক্তম 

অমুক এোকার োক্তয়ত্বশ্ীে হলত পাক্তর।  

এখন্লতা অব্স্থা এই যে, এরকম যকান্ ক্তব্ষলয়র যকালন্া ক্তচন্তা মাথায় আলস ন্া। 

ব্রাং খুব্ সাযারণ্ যব্তন্ ও সাযারণ্ জীব্ন্ োপন্ করলত হয়। যতা এই কারলণ্ই 

উস্তােগণ্ ব্েলতন্ যে, ব্তবমালন্ তাক্তেব্ুে ইেমলের জন্য ক্তন্লজলের ক্তন্য়তলক 

ক্তব্শুদ্ধ করা েত সহজ, পূলব্ব ততিা সহজ ক্তেেন্া।  

তথাক্তপ ব্তবমালন্ও েক্তে যকউ ক্তন্লজর ক্তন্য়তলক ক্তব্শুদ্ধ ন্া কলর এব্াং ১২ ক্তকাংব্া ১৫ 

হাজার অথব্া এর যচলয়ও যব্ক্তশ্ িাকার জন্য ক্তন্লজর ক্তন্য়যতলক ন্ি কলর, তাহলে 

তারমলতা হতভাগা আর যকউ যন্ই।  

ব্তবমালন্ হুব্হু একই অব্স্থা আমালের মুজাক্তহে ভাইলের। পূলব্ব োরা ক্তেলো এব্াং 

োরা চলে ক্তগলয়লে; তালের যব্োয় অমুক কততবত্ব, মালে গক্তন্লতর অাংশ্ এব্াং োস-

োসী পাওয়া োলব্, এিা ক্তমেলব্, ওিা ক্তমেলব্ - এই যরলণ্র সম্ভাব্ন্া ক্তেে। এলত 

ক্তন্য়লতর মালে েুব্বেতা ততক্তরর সম্ভাব্ন্া ক্তেলো। ক্তকন্তু ব্তবমালন্ এ সকে ক্তব্ষয় 

যথলক আমরা মুি। শুযুমাত্র আল্লাহ তায়াোর কাক্তেমালক ব্ুেন্দ করার জন্য এব্াং 

আল্লাহ তায়াোর সন্তুক্তির জন্য এই েড়াই করক্তে।  
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তলব্ এখালন্ও ক্তন্য়লতর উপর শ্য়তান্ এভালব্ হামো করলত পালর যে - আমালক 

ক্তজম্মাোর ব্াক্তন্লয় যেয়া হলব্ অথব্া আমার কথা যশ্ান্া হলব্। েক্তে ক্তজম্মাোর ন্া 

ব্ান্ালন্াও হয়, তলব্ কমপলক্ষ্ আমার একক্তি অব্স্থান্ যতা সৃক্তি হলব্! আক্তম ো 

ব্েলব্া যস কাজ করা হলব্।  

এিা আসলে খুব্ই ন্গণ্য একক্তি ক্তব্ষয়। মান্ুষ েক্তে আকে খাাঁিায় তাহলে ব্ুেলত 

পারলব্ - শ্াহাোলতর পর েুক্তন্য়া যথলক চলে ক্তগলয় ো পালব্, তার তুেন্ায় এক্তি 

খুব্ই ন্গন্য। এর ক্তব্পরীলত পূলব্বর ভাইলের ক্তেলক েক্ষ্য করলে যেখা োলব্ যে, যস 

সমলয় যেসব্ ক্তব্ষলয়র আশ্া রাখার সুলোগ ক্তেে, যসগুলো েক্তেও আলখরালতর 

তুেন্ায় ন্গন্য - তারপরও যসগুলোর তুেন্ায় এখন্কার েুক্তন্য়াক্তব্ চাওয়া 

পাওয়াগুলো আলরা ন্গন্য। আলখরালতর সালথ যতা এগুলোর যকান্ তুেন্াই চলে 

ন্া। আল্লাহ সুব্হান্াহু ওয়া তায়াো ব্লেন্, 

ُرورِِ
ُ
غ

ْ
اُع ال

َ
 َمت

َّ
َيا ِإَّل

ْ
ن  الدُّ

ُ
َحَياة

ْ
 َوَما ال

‘…েুক্তন্য়ার জীব্ন্ যতা যযাাঁকার উপকরণ্ মাত্র’। (সূরা আে-হাক্তেে ৫৭:২০) 

আল্লাহ তায়াো যতা তাাঁর রাসূেলক ঐসব্ ব্যক্তির কথা মান্লত ব্ারণ্ কলরলেন্, 

োলের অন্তর আল্লাহর স্বরণ্ যথলক গাক্তিে। এমনকি তালের ক্তেলক যচাখ তুলেও 

তাকাতে কনষেধ িষরষেন।  

অথবাৎ েুক্তন্য়ার ক্তেলক তাকালন্া যতা েূলরর কথা, যেসব্ যোক েুক্তন্য়ার আকাঙ্খা 

রালখ োষের প্রকে যচাখ তুলে োিাষনার অন্ুমক্তত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লামষি তেওয়া হয় কন। 

কারূলন্র যন্-সম্পে ও সুক্তব্যাসমূহ যেলখ ক্তকেু মান্ুষ ব্লেকেল, িারুন তো অলন্ক 

ব্ড় সম্পেশ্ােী হলয় যগলো। তস তো অলন্ক উচুস্তলর যপৌাঁলে যগলো। পকিত্র 

তিারআষন আল্লাহ োয়ালা িারুষনর োকিিো সম্পষিে িষলন, 

ٍم ِعنِدي 
ْ
ٰى ِعل

َ
ُه َعل

ُ
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ُ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
ن
ُ
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َ
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َ
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“যস ব্েে, আক্তম এই যন্ আমার ক্তন্জস্ব জ্ঞান্-গক্তরমা দ্বারা িাপ্ত হলয়ক্তে। যস ক্তক 

জালন্ ন্া যে, আল্লাহ তার পূলব্ব অলন্ক সম্প্রোয়লক ধ্বাংস কলরলেন্, োরা শ্ক্তিলত 

ক্তেে তার চাইলত িব্ে এব্াং যন্-সম্পলে অক্তযক িাচুেবশ্ীে? পাপীলেরলক তালের 

পাপকমব সম্পলকব ক্তজলজ্ঞস করা হলব্ ন্া।” (সূরা কাসাস ২৮:৭৮) 

যতা োলের কালে কিোষির ইেম ক্তেে, আল্লাহ তায়াোর যেয়া ইেম োলের কালে 

ক্তেে, তারা ব্লেলে যে, এিালতা অহাংকার করার মলতা যকালন্া ক্তব্ষয় ন্য়। ব্রাং 

আল্লাহ তায়াো যতা ইক্ততপূলব্ব এর যচলয় ব্ড় সম্পেশ্ােী, ব্ড় শ্ক্তিশ্ােীলকও ধ্বাংস 

কলর ক্তেলয়লেন্।  

যতা পূষিের যুষে, কততবত্ব ব্া যন্-সম্পলের আশ্া-আকাঙ্খা ক্তেে। েক্তেও যসিা যব্শ্ 

ব্ড় ক্তকেু, ক্তকন্তু আক্তখরালতর ক্তব্পরীলত তা’ও ক্তব্লশ্ষ েৃক্তি পাওয়ার মলতা ক্তকে ু

ক্তেেন্া। ক্তকন্তু ব্তবমালন্ আমালের েুক্তন্য়াক্তব্ ো ক্তকেু ক্তমলে, তালক েক্তে আমরা 

আক্তখরালতর সালথ তুেন্া কক্তর, তলব্ তা খুব্ই তুে। সুতরাাং ব্ড়ই েুভবাগা ঐ ব্যক্তি, 

যে েুক্তন্য়ার তুে যকান্ ব্স্তুর জন্য ক্তন্লজর ক্তন্য়তলক ন্ি কলর। অথবাৎ যে িস্তুর 

েুক্তন্য়ালতই যকান্ মুেয যন্ই, তার জন্য ক্তন্লজর ক্তন্য়যতলক ন্ি কলর।  

এই জন্য যহ যোস্ত! আমালের মলযয যকউ যোি যহাক ব্া ব্ড় যহাক, কখলন্া শ্য়তান্ 

যথলক অসতকব থাকা উক্তচৎ ন্য়। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যে যোয়া 

ক্তশ্ক্তখলয়লেন্ যসই যোয়ার িক্তত গুরুত্ব যেয়া েরকার। এই যোয়ালক সব্সময় অন্তলর 

যগাঁলথ রাখা িলয়াজন্। 

 اللهم اصلح لنا شأننا كله وَّل تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين

‘যহ আল্লাহ! আমালের সকে অব্স্থালক আপক্তন্ সাংলশ্াযন্ কলর ক্তেন্ এব্াং 

আমালেরলক যচালখর পেক পক্তরমাণ সমলয়র জন্যও আমালের ক্তন্লজলের উপর 

যেলড় ক্তেলয়ন্ ন্া’। (সক্তহহ আত-তারগীব্ ওয়াত-তারহীব্ ১/২৭৩) 

সুেরাাং, আমরা যেন্ এই ক্তচন্তায় ক্তন্ভবয় হলয় ন্া োই যে, আমরা যতা আল্লাহ রাস্তায় 

যব্ক্তরলয় পলড়ক্তে, আমরা যতা েুক্তন্য়ালক যপেলন্ যরলখ এলসক্তে। আেহামেুক্তেল্লাহ, 
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আল্লাহ তায়াোর অলন্ক ব্ড় অন্ুগ্রহ, অলন্ক ব্ড় শুকক্তরয়া যে আমরা েুক্তন্য়ালক 

ব্জবন্ কলরক্তে। ক্তকন্তু এই েুক্তন্য়া যকাতনা না যকাতনাভালব্ - যসিা জালন্র মুহাব্বালতর 

সুরলত, েুক্তন্য়ার মুহাব্বালতর সুরলত অথব্া সম্পলের মুহাব্বালতর সুরলত, ক্তরয়ার 

সুরলত, ক্তশ্রলক খক্তির সুরলত - আমালের অন্তলর জায়গা কলর ক্তন্লত পালর। শ্য়তান্ 

আমাযের যপেলন্ ঐ সময় পেবন্ত যেলগ আলে েতক্ষ্ণ্ ন্া, আমালের িাণ্ আমালের 

শ্রীর যথলক যব্র হলয় োয়। এমতাব্স্থায় ব্ড়ই ক্তন্লব্বায ঐ ব্যক্তি, যে মলন্ কলর  -

‘আক্তম শ্য়তালন্র তধাোঁকা যথলক ক্তন্রাপে হলয় যগক্তে’।  

প্রিৃেপষে আমরা ততক্ষ্ণ্ পেবন্ত ক্তন্রাপে ন্য়, েেক্ষ্ণ্ পেবন্ত এই িাণ্ হেলক 

আিলক থালক এব্াং এই িাণ্ জীক্তব্ত থালক। এই জন্য সব্বো সতকব থাকলব্ হলব্ 

এব্াং সব্বো ক্তন্লজর ক্তন্য়লতর মুহাসাব্া করলত হলব্।  

সাযারণ্ত সমলয়র সালথ ক্তন্য়লতর মালে েুব্বেতা আলস। আর এই েুিেলো আসাটা 

যকান্ অপরায ন্য়। ক্তকন্তু এই িলোভন্লক ক্তন্লজর আকে ও অন্তকরলণ্ স্থায়ী কলর 

যন্য়া এব্াং এই ব্ালজ ক্তন্য়লতর উপর অক্তব্চে থাকা - আল্লাহর ক্তন্কি অপরায এব্াং 

এর উপর তাওব্া ইলস্তগিার ন্া করাও অপরায।  

এজন্য ক্তন্য়তলক ক্তব্শুদ্ধ করা অলন্ক জরুরী। কনষেষি প্রশ্ন িরষে হষি - আক্তম তয 

এই িােকট িরকে, ো শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুকির িরকে, নাকি অনয তিাষনা 

েুকনয়াকি তেোি িা পেকি পাওয়ার েনয িরকে?  

এভাষি যকে আমরা আমালের ক্তন্য়তলক পক্তরশুদ্ধ রাক্তখ তাহলে তার ক্তব্ক্তন্মলয় 

আল্লাহ োয়ালা আমালের জন্য কী কী যন্য়ামত ততক্তর কলর যরলখলেন্? 

এমন্ যন্য়ামত ো যকান্ ত াে যেলখক্তন্, যকান্ িান শুলন্ক্তন্ এব্াং যকান্ মান্ুলষর 

অন্তষর কল্পন্ায়ও আলসক্তন্। আল্লাহ োয়ালা এমন্ সব্ ক্তন্য়ামত প্রস্তুে কলর 

যরলখলেন্। আল্লাহ োয়ালা িষলন, 

ِ
َ
ون

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان

َ
ْعُيٍن َجَزاء  ِبَما ك

َ
ِة أ رَّ

ُ
ن ق ِ

ُهم م 
َ
ِفَي ل

ْ
خ

ُ
ا أ ٌس مَّ

ْ
ف

َ
ُم ن

َ
ْعل

َ
 ت

َ
َل

َ
ِف
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“তিউ োষন না োর িৃেিষমের েষনয কী কী ন্য়নপ্রীকেির প্রকেোন লুক্কাকয়ে 

আষে। (সূরা আস-সাজো 3২:১৭) 

েক্তে এই মুহাসাব্া আমালের সামলন্ থালক, এই েৃশ্যগুলো সব্বো আমালের সামলন্ 

থালক, তাহলে ইন্শ্াআল্লাহ তা আমালের ক্তন্য়তলক পক্তরশুদ্ধ করার জন্য অলন্ক 

উপকারী হলব্।  

যতা এিা খুব্ই জরুরী - িথমত আমার জন্য, পষর সব্ার জন্যই জরুরী। যকন্ন্া 

আমরা এমন্ এক পলথ আক্তে যেখালন্ ক্তদ্বতীয়ব্ার সুলোগ পাওয়া োয় ন্া। এমন্ 

যোক খুব্ কমই পাওয়া োলব্, যে ক্তদ্বতীয়ব্ার সুলোগ পায়। সাযারণ্ত ক্তদ্বতীয়ব্ার 

যকউ সুলোগ পায় ন্া। িথমলতা শ্াহাোত এব্াং এর পলরই িায়সাো। শ্াহাোলতর 

পলর যে িায়সাো হলব্ এব্াং আল্লাহ রাব্বুে ইজ্জলতর যেসব্ যন্য়ামত ও অনুগ্রহ 

পাওয়া োলব্, তা ক্তন্ভবর কলর ক্তন্য়লতর ক্তব্শুদ্ধতার উপর।  

আজ একিা হাক্তেস পড়া হলয়লে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ক্তরব্াত করলব্ (রাত 

যজলগ পাহারা ক্তেলব্) যস ষাি ব্ের তার  লর ইব্াোত করার যচলয়ও উত্তম সাওয়াব্ 

পালব্। অন্য হাক্তেলস এলসলে, একশ্ত ব্ের ইব্াোলতর যচলয় উত্তম। সুব্হান্াল্লাহ! 

এই সকে িাজাক্তয়ে তখন্ হাক্তসে হলব্, েখন্ ক্তন্য়যত ক্তব্শুদ্ধ হলব্।  

মূলে আমলের িোিে কনভের িষর ক্তন্য়লতর উপর। আমালের ক্তন্য়তলক এভালব্ 

শুদ্ধ কলর যন্ই যে, আমরা এখালন্ জমালয়ত হলয়ক্তে শুযুমাত্র আল্লাহলক রাক্তজ-খুক্তশ্ 

করার জন্য এব্াং আল্লাহর দ্বীন্লক িক্ততক্তিত করার জন্য। েক্তে আমরা যেি যযায়ার 

কাজ কক্তর, তলব্ ো যেন্ এই উলেলশ্যই কক্তর। েক্তে আমরা থাকার জায়গা পক্তরস্কার 

কক্তর, যসিাও যেন্ এই উলেলশ্যই কক্তর। যেভালব্ অেু ও ন্ামাে একমাত্র খালেস 

আল্লাহর জন্য িকর, তসভাষি ক্তজহালের সকে কাজও একমাত্র আল্লাহর জন্য 

করব্।  

যে ব্যক্তি ক্তজহালে উষেষযয যব্র হলয় োয় – তস তযন তার  ুমালন্া, জাগ্রত হওয়া, 

উিা-ব্সা এ সব্ক্তকেু কাউলক যেখালন্ার জন্য ব্া কাউলক খুক্তশ্ করার জন্য না িষর। 

ব্রাং শুযুমাত্র আল্লাহ রাব্বুে ইজ্জতলক সন্তুি করার জন্য িষর। েেন আল্লাহ 
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োয়ালা োর প্রকে সন্তুি হলয় োলব্ন্। হাক্তেলস এলসলে; আল্লাহ রাব্বুে ইজ্জত 

ক্তিক্তরশ্তালের মালে য াষণা যেন্ যে, আক্তম অমুক ব্ান্দার উপর সন্তুি হলয় যগক্তে 

যতামরাও সন্তুি হলয় োও। আর ক্তিক্তরশ্তাগণ্লক জক্তমলন্ য াষণ্া কলর ক্তেলত ব্লেন্ 

যে, আল্লাহ তার উপর রাক্তজ সুতরাাং যতামরাও তার উপর রাক্তজ হলয় োও।  

অন্তলরর মাক্তেক হলেন্ আল্লাহ তায়াো। ক্ততক্তন্ যেক্তেলকই চান্ তালক পক্তরব্তবন্ কলর 

যেন্। হাক্তেস শ্রীলি এলসলে; অন্তলরর উোহরণ্ হলো একক্তি শূ্ন্য ময়োলন্র মলতা 

যেখালন্ একক্তি ক্তিম  ুরপাক যখলতই থালক। এজন্যই আমালেরলক রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর এই যোয়ার ইহলতমাম করা েরকার-  

 قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت

“যহ আল্লাহ! আপক্তন্ আমালের অন্তরলক আপন্ার দ্বীলন্র উপর েৃঢ় কলর যেন্, 

যেন যকান্ যরলণ্র ক্তব্চুযক্তত ন্া আলস। যহ আল্লাহ! আমালের অন্তর আপন্ার 

আন্ুগলতযর উপর েৃঢ় করুন্” 

ِيامصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك

“যহ আল্লাহ! আপন্ার আন্ুগলতযর উপর আমালের অন্তরলক ক্তস্থর কলর কেন্। ” 

যেন আল্লাহ োয়ালা িাষরা অন্তরষি োর আনুেষেযর উপর কির িষর তেন, েেন 

তোটা েুক্তন্য়ার মানুষের েৃকি তার ক্তেলক ক্তিলর োয় এব্াং সেয ও সক্তিক স্বভালব্র 

যোলকরা তালক মুহাব্বাত করলত থালক। এই ব্াস্তব্তা আমরা স্বচলক্ষ্ যেলখক্তে।  

শ্াইখ উসামা ক্তব্ন্ োলেলন্র অব্স্থা যেখুন্। পূষিে োলখা মান্ুষ ক্তব্লরাক্তযতা করলে - 

ভলয়, আতলে ব্া েুক্তন্য়ার মুহাব্বলত, েুক্তন্য়ার চাকক্তচলকযর আশ্ায় অথব্া অন্যলকান্ 

কারলণ্। ক্তকন্তু এলতা ক্তকেুর পরও েখন্ শ্াইখ উসামা ক্তব্ন্ োলেন্ রক্তহমাহুল্লাহর 

শ্াহাোত হলো; তখন্ িলতযক মুসেমান্ এব্াং সৎ স্বভালব্র অক্তযকারী ব্যক্তিই 

অন্তলর ব্যথা এব্াং েুুঃখ অন্ুভব্ কলরলে। িলতযক মুসেমালন্র ক্তেলে ব্যথা অন্ুভব্ 

হওয়া এ কথার আোমত যে - আল্লাহ তায়াো য াষণ্া কলর ক্তেলয়লেন্ যে; যেলখা 

আক্তম এই ব্যক্তির উপর সন্তুি হলয়ক্তে, যতামরাও তার উপর সন্তুি হলয় োও। আর 
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যে আল্লাহলক অসন্তুি রালখ, চাই েুক্তন্য়ার ব্হুত ভালো কাজই করুি - তার িক্তত 

েুক্তন্য়ার মান্ুষও অসন্তুি থালক। েুক্তন্য়ালত এর উোহরণ্ অলন্ক।  

যতা যোস্ত! এিা একিা গুরুত্বপূণ্ব কাজ যে, আমরা আমালের ক্তন্য়লতর ক্তহসাব্ ক্তন্ব্। 

শুযু একব্ার ন্য় ব্রাং সকাে-সন্ধ্যা, আসলত যেলত, ক্তন্লজর িলতযক কালজই 

ক্তন্য়লতর ক্তহসাব্ ক্তন্ব্। তযন আমরা োকট অন্তর কনষয় আল্লাহর সাষে সাোৎ িরষে 

পাকর।  

হাক্তেলসর মলযয এলসলে রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্লেলেন্, ‘মুজাক্তহে 

ক্তেক্তন্ শ্ক্তহে হন্ অথব্া ক্তরব্ালত অব্স্থান্কারী তহাি, েক্তে ক্ততক্তন্ েুশ্মলন্র আ াত 

োড়াই ক্তরব্ালত মৃতুয ব্রণ্ কলরন্ - তলব্ আল্লাহর সালথ এমন্ভালব্ সাক্ষ্াত হলব্, 

যেন্ আজই ক্ততক্তন্ মালয়র যপি যথলক জন্ম গ্রহণ্ কলরলেন’।  

যতা এসব্ মেবাো অজবন্ হলব্, েখন্ আমরা আমালের ক্তন্য়তলক খালেস করব্ এব্াং 

সকাে-সন্ধ্যার িলতযকিা কালজই ক্তন্য়তলক োচাই-ব্াোই করলব্া। আল্লাহ তায়াো 

আমালেরলক ক্তন্য়ত খালেস করার তাওক্তিক োন্ করুন্। আল্লাহ তায়াো আমালের 

সমস্ত আমেলক ক্তব্শুদ্ধ কলর ক্তেন্। আল্লাহ তায়াো আমালের সমস্ত আমেলক তাাঁর 

সন্তুক্তির জন্যই করার তাওক্তিক োন্ করুন্। আমীন্। 

 

********** 


